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AUDIOTEXT SERVIÇOS E CIA. LTDA. - ME 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

20.12.2016 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Habemus Papam, vamos 

então... Tem quórum, vamos dar sequência ao nosso trabalho. Vou aproveitar, deputado 

Carlão e vou convocar mais duas; uma para as três e meia, e outra para às quatro e meia. 

Como dizia, tínhamos aqui o... Acho que o Jooji conheceu, o Caramez também, 

tínhamos um deputado aqui que era o Gianetti; foi seu colega na Câmara? 

 

O SR. JOOJI HATO - PSDB - Isso, foi vereador conosco.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Aliás, brilhante o rapaz, 

cabeça... 

 

O SR. JOOJI HATO - PSDB - Tem o Giannazi também; Gianetti e Giannazi. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - João, era um craque, não era? 

Tadinho, tinha lá suas dificuldades. Ele tinha uma coisa assim: “ad cautelam”, então vou 

fazer, ad cautelam, vou convocar mais duas em hipótese de ad cautelam. Então 

convocamos para as três e meia e para as quatro e meia mais uma; duas, uma atrás da 

outra. Mas estamos agora em que número? Décima quinta.  

Então estamos começando a 15ª, ok? Quanto tempo demoramos na leitura dessa 

aqui? O deputado João Paulo é artista mesmo, está louco. A última quem começou, na 

verdade... Acabou a verdade? A página da verdade, João? 12, é isso? 12 nessa aqui, 

você é um artista. Marta, é um artista; 12 minutos para ler isso aqui.  

João, você vai começar onde?  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Estamos no item sete, da Dersa.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Ok, então vamos lá, vamos no 

item sete da Dersa. É “a” não é? 
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O SR. JOOJI HATO - PSDB - O departamento. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - O departamento. Com a 

palavra V. Exa. para a leitura.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Execução de obras e serviços de 

restauração do pavimento das Marginais Pinheiro e Tietê; pista interna, trecho Ponte da 

Vila Maria, Rodovia Ayrton Senna, Lote 6. O valor corrigido pelo IPCA em dezembro 

de 2011 é de 15 milhões, 813 mil, 160 reais e dois centavos. A data do contrato é de 17 

de janeiro de 2007. O contrato se quiser nós providenciamos. 

Item oito: Sabesp. O objeto é o contrato 35338/2006. Execução de redes coletoras 

domiciliares, coletores tronco, linhas de recalque e estações elevatórias de esgoto de 

Itanhaém; integrantes do projeto financiado pelo Japan Bank for International 

Corporation, Lote 7. O valor corrigido pelo IPCA, de dezembro de 2011 é de 135 

milhões, 948 mil, 814 reais e 30 centavos. A data é de 23 de março de 2007.  

Item nove: contratante DR. Objeto é a execução de obras e serviços de 

recuperação das estradas vicinais do estado de São Paulo. Componentes do programa 

pró vicinal DR 2 Itapetininga compreendendo o Lote 6 V8 – Estrada Vicinal Caninha 

Rosa; capela do bairro Sítio Grande com sete quilômetros e meio de extensão, no 

município de Boituva. 

V9 - Estrada Vicinal Capela do Alto, bairro Jutuba, com sete quilômetros de 

extensão, no município de Capela do Alto. A V10 é Estrada Vicinal Iperó Cruz de 

Ferro, com 24 quilômetros de extensão, sendo 20 quilômetros e meio no município de 

Iperó, e três quilômetros e meio no município de Sorocaba. O valor corrigido pelo IPCA 

até dezembro de 2011 é de 11 milhões, 648 mil, 497 reais e 55 centavos. A data do 

contrato é de dois de janeiro de 2008.  

Item dez: contratante DR. Objeto é a execução das obras e serviços de 

recuperação de estradas vicinais do estado de São Paulo, componentes do Programa 

Pró-Vicinal DR 2 Itapetininga, compreendendo Lote 7 - Estrada Vicinal Guarei; quadra 

10 quilômetros no município de Guarei, e 12 quilômetros do município de Quadra. V12 

- Estrada Vicinal dos Aeronautas, trecho é o Aeroporto de Tatuí SP 127; quilômetro 114 

com dois quilômetros e 100 de extensão no município de Tatuí. O valor corrigido pelo 

IPCA em dezembro de 2011 é de oito milhões, 918 mil, 586 reais e 39 centavos. A data 

do contrato é de dois de janeiro de 2008. 
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Item 11: contratante DR. Objeto é a execução de obras e serviços de recuperação 

das estradas vicinais do estado de São Paulo, componentes do Programa Pró-Vicinal DR 

1 Campinas, Lote 3. Valor corrigido pelo IPCA até dezembro de 2011 é de oito 

milhões, cinco mil, 587 reais e 12 centavos. A data do contrato é de dois de janeiro de 

2008.  

Item 12: contratante DR. Objeto é a execução de obras e serviços de recuperação 

das estradas vicinais do estado de São Paulo, componentes do Programa Pró-Vicinal DR 

8 Ribeirão Preto, compreendendo o Lote 1 V1 e V2. O valor do contrato corrigido pelo 

IPCA, de dezembro de 2011 é de 11 milhões, 559 mil, 714 reais e 80 centavos. A data 

do contrato é de dois de janeiro de 2008.  

Item 13: contratante DR. Objeto é a execução de obras e serviços de recuperação 

das estradas vicinais do estado de São Paulo, componentes do Programa Pró-Vicinal DR 

8 Ribeirão Preto, compreendendo o Lote 2 V3, V4, V5 e V6. O valor do contrato 

corrigido pelo IPCA de 2011 é de 12 milhões, 929 mil, 722 reais e 36 centavos. A data é 

de três de janeiro de 2008.  

Item 14: contratante Sabesp. Objeto é o PGM C 50.572/2007. Prestação de 

serviço de engenharia para atendimento de manutenção, e do crescimento vegetativo de 

redes e ligações no sistema de distribuição de água, coleta de esgotos com reposição dos 

pavimentos danificados nas áreas da unidade de negócios, centro da diretoria. Sub-lote 1 

é de 31 milhões, 169 mil, 164 reais e 14 centavos. O Sub-lote 2 é de seis milhões, 350 

mil, 835 reais e 86 centavos. O valor corrigido das duas, somadas pelo IPCA de 

dezembro de 2011 é de 55 milhões, 350 mil, 671 reais e 16 centavos. A data do contrato 

é de 27 de março de 2008.  

Item 15: contratante Sabesp. Objeto é a prestação de serviços para troca de 

hidrômetro com CPH zero até 11. Lacração de hidrômetros e adequação ou troca de 

cavaletes na área da unidade de negócios centro, Diretoria Metropolitana M. O valor 

corrigido pelo IPCA de dezembro de 2011 é de 995 mil, 284 reais e 16 centavos. A data 

do contrato é 27 de março de 2008.  

Item 16: contratante DR. Objeto é a execução das obras e serviços de recuperação 

de estradas vicinais do estado de São Paulo, componentes do Programa Pró-Vicinal 

segunda etapa, compreendendo o Lote 3 do DR 1. O valor corrigido pelo IPCA de 

dezembro de 2011 é de cinco milhões, 21 mil, 811 reais e três centavos. A data do 

contrato é de quatro de junho de 2008.  
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Item 17: contratante DR. Objeto é a contratação do remanescente das obras e 

serviços de recuperação de estradas vicinais do estado de São Paulo, Grande São Paulo 

Lote 4, compreendendo V5 - Estrada Vicinal da Sete Cruzes, ligação dos municípios de 

Ribeirão Pires e Suzano, com 11 quilômetros de extensão, sendo dois quilômetros no 

município de Ribeirão Pires e 8,85 quilômetros no município de Suzano, cidade do 

nosso companheiro Estevam Galvão. V6 - Estrada Vicinal de ligação dos municípios de 

Salesópolis e Guararema, com 10,3 quilômetros de extensão, sendo 2,9 quilômetros no 

município de Salesópolis e 7,4 quilômetros em Guararema. O valor corrigido pelo IPCA 

de dezembro de 2011 é de nove milhões, 949 mil, 131 reais e 36 centavos. A data é de 

24 de junho de 2008. 

Item 18: contratante DR. Objeto é a contratação do remanescente das obras e 

serviços de recuperação de estradas vicinais do estado de São Paulo, componentes do 

Programa Pró-Vicinal DR 6 Taubaté Lote 1, compreendendo V1 - Estrada Vicinal do 

Livro Trecho Caçapava Monteiro Lobato, com 12,5 quilômetros de extensão no 

município de Caçapava e V2, Estrava Vicinal do Livro Trecho Caçapava Monteiro 

Lobato com 10,5 quilômetros de extensão no município de Monteiro Lobato. O valor 

corrigido pelo IPCA de dezembro de 2011 é de oito milhões, ,769 mil, 33 reais e 45 

centavos. A data é 24 de junho de 2008. 

Item 19: contratante DR. Objeto é a execução de obras e serviços de recuperação 

de estradas vicinais do estado de São Paulo, da SP-332 - Rodovia Tancredo de Almeida 

Neves, trecho Franco da Rocha/Campinas, com extensão total de 36 quilômetros, sob 

jurisdição da divisão regional de Campinas DR 1, compreendendo o Lote 2 - trecho 

Jundiaí Louveira a Vinhedo, entre os quilômetros 70 e 84 com 13,96 quilômetros de 

extensão. O valor corrigido pelo IPCA de dezembro de 2011 é de 28 milhões, 244 mil, 

626 reais e 39 centavos. A data do contrato é de 16 de setembro de 2008. 

Item 20: contratante DR. Objeto é a execução de obras e serviços de recuperação 

de estradas vicinais do estado de São Paulo, componentes do Programa Pró-Vicinal 

segunda etapa, compreendendo o Lote 2 VR 2. O valor corrigido pelo IPCA de 

dezembro de 2011 é de nove milhões, 801 mil, 547 reais e 94 centavos. A data do 

contrato é de seis de outubro de 2008. 

Item 21: contratante DR.  Objeto é a execução de obras e serviços de recuperação 

de estradas vicinais do estado de São Paulo, componentes do Programa Pró-Vicinal 

segunda etapa, compreendendo o Lote 8 VR 2. O valor corrigido pelo IPCA de 
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dezembro de 2011 é de 18 milhões, 134 mil, 581 reais e 40 centavos. A data do contrato 

é três de março de 2009. 

Item dois: contratante Dersa. Objeto é o Edital 22/2008, proponentes Processo 

número 48.468/2009. Contrato número 3909/2009, contratante Dersa Desenvolvimento 

Rodoviário S/A. Contratada consórcio Nova Tietê Delta/Sobrenco. Objeto é a execução 

das obras e serviços do Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico Metropolitano, 

decorrente de convênios celebrados entre Governo do Estado de São Paulo e a 

Prefeitura Municipal de São Paulo, referente à Nova Marginal do Tietê Lote 2, da Ponte 

das Bandeiras, estaca 13.200 até a confluência com a Rua Ulisses Cruz, estaca 19.280. 

O valor corrigido pelo IPCA de dezembro de 2011 é de 415 milhões, 78 mil, 940 reais e 

59 centavos. A data do contrato é 13 de maio de 2009. 

Item 23: contratante DR. Objeto é a execução das obras e serviços de recuperação 

de rodovias, componentes do Programa de Pavimentação e Recuperação de Estradas 

Vicinais do Estado de São Paulo - Programa Pró-Vicinal Fase 3, divisão regional de Rio 

Claro DR 13 Lote 11. O valor corrigido pelo IPCA de dezembro de 2011 é de oito 

milhões, 840 mil, 586 reais e 54 centavos. A data do contrato é de 13 de setembro de 

2009.  

Item 24: contratante Unicamp. Objeto é a execução da infraestrutura e 

urbanização das novas áreas da região do Polo de Pesquisa e Tecnologia da Unicamp, e 

da Avenida Prefeito Antonio da Costa Santos. O valor corrigido pelo IPCA de 

dezembro de 2011 é de 12 milhões, 186 mil, 875 reais e 95 centavos, deputado Jooji 

Hato. O contrato é de 12 de setembro de 2011.  

Item cinco: da EE. Objeto é a contratação das obras de serviços de limpeza e 

manutenção dos reservatórios de retenção do Alto Tamanduateí, Pirajuçara e Ribeirão 

Vermelho. Os municípios de Santo André, São Caetano do Sul, São Bernardo do 

Campo, Diadema, Mauá, Taboão da Serra, Embu das Artes e Osasco, do estado de São 

Paulo; sobrou uma para o PT dessas aqui esse ano, Jooji Hato. O valor corrigido pelo 

IPCA de dezembro de 2011 é de 29 milhões, 52 mil, 661 reais e 71 centavos. A data do 

contrato é 12 de dezembro de 2011.  

Item 26: contratante DR. Objeto é a execução das obras e serviços de recuperação 

da SP 332, Rodovia Tancredo de Almeida Neves - trecho Franco da Rocha a Campinas, 

com extensão total de 36,96 quilômetros, sob jurisdição da divisão regional de 

Campinas DR 1. O valor não foi obtido, muito menos a data.  
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Item 27: contratante DR. Objeto é a execução das obras de recuperação de 

rodovias componentes do Programa de Pavimentação e Recuperação de Estradas 

Vicinais do Estado de São Paulo - Programa Pró-Vicinais. A fase é de número três, Lote 

7 da divisão regional de Itapetininga - DR 2. O valor não foi obtido, igualmente a data.  

O total desses contratos, corrigidos pelo IPCA de dezembro de 2011 equivalem a 

943 milhões, 277 mil, 394 reais e 53 centavos.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Acabou a folha? 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Acabou a tabela e a folha. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Quanto tempo? Cadê a 

assessoria? Marcou?  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Deu 20 minutos as duas páginas, mas era 

tabela, era mais difícil mesmo. Desses 943 milhões, 178 milhões foram celebrados na 

Gestão Alckmin, de 2002 a março de 2006; e de janeiro de 2011 adiante. R$ 774 

milhões no governo de José Serra, de janeiro de 2007 a abril de 2010. O Dersa 

contratou a Delta para a Nova Marginal do Tietê por 415 milhões, 78 mil, 940 reais e 59 

centavos. O maior contrato da Delta com órgãos e empresas do Governo do Estado de 

São Paulo foi com a Dersa, para executar a ampliação da Marginal Tietê, equivalente a 

415 milhões, 78 mil, 940 reais e 59 centavos; os valores são corrigidos. 

Apesar de condenada por ambientalistas, geólogos e urbanistas, a Nova Marginal 

do Tietê foi anunciada em quatro de junho de 2009, com bumbos e fanfarras pelo então 

governador José Serra, do PSDB, e o prefeito Gilberto Kassab, hoje PSD, mas a época 

do DEM. Na época, o Portal do Governo do Estado informou investimento de R$ 1,3 

bilhão e o prefeito Gilberto Kassab, hoje PSD, também anunciou, além de novas pontes 

e viadutos, o plantio de cerca de 83 mil árvores e implantação de ciclovias, o que 

diminuirá o tempo das viagens em cerca de 35%, tráfego para as rodovias Castelo 

Branco, Ayrton Senna, Dutra, Fernando Dias, Anhanguera e Bandeirantes; terá fluxo 

mais rápido junto com o Rodoanel e o Complexo Anhanguera. A nova marginal 

pretende aliviar o trânsito nas principais interligações de bairros de São Paulo, evitando 

o trânsito de veículos de passagem por bairros e o centro da cidade. 



7 
 

Serra ainda afirmou: “É uma obra financiada com recursos do tesouro e com 

dinheiro público das concessionárias, que é dinheiro do pedágio, segundo o projeto e 

orientação do próprio governador. É uma obra que está tendo todo o cuidado ecológico, 

o que não é tradição em São Paulo, pois as obras e devastação andam de mãos dadas, 

mas isso acabou nos tempos atuais”. A obra tinha dois lotes, um e dois. A concorrência 

do lote dois foi vencida pelo Consórcio Nova Tietê, liderado pela Delta; participação de 

75% a 80%. Extrato do contrato assinado em 13 de maio de 2009 e publicado, no dia 

seguinte, no “Diário Oficial Empresarial” revela o valor da obra; 287 milhões, 224 mil, 

552 reais e 79 centavos. Extrato do contrato, vou pegar uma página maior.  

Edital número 22 de agosto, proponentes 11, processo número 48.468/2009. 

Contrato número 3909/2009, contratante Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A, 

contratada Consórcio Nova Tietê - Delta/Sobrenco. Objeto é a execução das obras e 

serviços do Programa de Desenvolvimento do Sistema Viário Estratégico 

Metropolitano, decorrente do convênio celebrado entre o Governo do Estado de São 

Paulo e a Prefeitura Municipal de São Paulo, referente à Nova Marginal do Tietê, Lote 2 

- Ponte das Bandeiras, estaca 13.200 até a confluência com a Rua Ulisses Cruz, estaca 

19.280. A vigência é de 15 meses e o valor de 287 milhões, 224 mil, 552 reais e 79 

centavos. O recurso do custeio do convênio Marginais/TR, data da assinatura é de 13 de 

maio de 2009.  

Paulo Preto e Delson Amador assinam o contrato pela Dersa com a Delta. O 

consórcio da Delta venceu a licitação para o Lote 2 da Nova Marginal do Tietê, com 

uma diferença de R$ 2,4 milhões em relação ao segundo colocado. O consórcio 

Desenvolvimento Viário, Empresa Industrial Técnica S/A e Engesa Engenharia, que por 

sinal ganhou o lote um. Curiosamente, um ano e quatro meses depois o consórcio da 

Delta conseguiu um aditamentozinho simbólico de 71 milhões, 622 mil, 948 reais e 47 

centavos no contrato. Vamos ler a nota. 

Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A. Errata, em publicação veiculada no 

Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 24 de agosto de 2010 o extrato do 

segundo termo aditivo e modificativo ao contrato número 3909, de 2009, referente à 

concorrência número 022/2008, firmado com o Consórcio Desenvolvimento Viário, 

onde se lê “objeto da alteração incluída às composições de preços de 024 a 032, de 034 

a 041, de 043 a 047, de 051 a 069 e de 080 a 115. Prazo aditado até 29 de dezembro de 

2010, e valor de 71 milhões, 622 mil, 948 reais e 47 centavos.  
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A Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras - SIURB, a Prefeitura Municipal de 

São Paulo e a Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A tornam público que requereram à 

Cetesb a licença ambiental de operação para o eixo principal do prolongamento da 

Avenida Nova Trabalhadores/Jacu Pêssego, entre as estacas 51 mil e 52.335, e para o 

trevo de intercessão com a Avenida Ragueb Chohfi nos municípios de São Paulo e 

Mauá. 

Curiosamente, na época da licitação Paulo Vieira de Souza - mais conhecido 

como Paulo Preto - era diretor de engenharia da Dersa. Seu presidente, Delson José 

Amador, que acumulava a superintendência do DR. Paulo Vieira de Souza é o Paulo 

Preto ou Negão, como é mais conhecido. Até abril de 2010 foi diretor da Dersa, com 

uma extensa folha de serviços prestados ao PSDB. Foi apontado como arrecadador do 

partido e acusado pelos próprios tucanos de sumir com quatro milhões, que seriam 

destinados à campanha do então presidenciável José Serra, atual chanceler brasileiro.  

O dinheiro teria sido levantado principalmente junto a empreiteiras com as quais 

ele possuía relações muito estreitas. O nome de Paulo Preto apareceu ainda na 

investigação feita pela Polícia Federal, que resultou na Operação Castelo de Areia. Na 

ação, executivos da construtora Camargo Corrêa são acusados de comandar um 

esquema de propinas em obras públicas. Delson Amador também apareceu na Operação 

Castelo de Areia; assim como Paulo Preto, seu nome constava na prendida pela Polícia 

Federal na Camargo Corrêa. 

Em 1997, durante a presidência de Andrea Matarazzo, Amador virou diretor da 

CESP e foi responsável pela fiscalização de obras tocadas pela Camargo Corrêa, como a 

Usina de Porto Primavera e a Ponte Paulicéia, construída sobre o Rio Paraná para ligar 

os municípios de Paulicéia/SP e Brasilândia/MS. Amador, ainda chefe de gabinete de 

Matarazzo na subprefeitura da Sé.  

Heraldo, o foragido, é quem assinou pela Delta o contrato da nova marginal. 

Curiosamente, a certidão emitida pela Junta Comercial de São Paulo mostra que o 

representante legal do Consórcio Nova Tietê é Heraldo Puccini Neto, diretor da Delta 

Construções para São Paulo e Sul do Brasil. Escutas realizadas com autorização judicial 

revelam que é um dos interlocutores mais próximos de Carlinhos Cachoeira. 

Documentos disponibilizados na internet, referentes aos processos contra Carlinhos 

Cachoeira, no Supremo Tribunal Federal - STF mostram a proximidade de Heraldo com 

o bicheiro, e como a quadrilha preparava editais para ganhar licitações.  
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É possível que esse mesmo modus operandi tenha sido aplicado pela Delta em 

várias licitações, como as feitas pelo Governo do Estado de São Paulo. Heraldo teve a 

prisão decretada pela Justiça Federal na semana passada, foi a partir de investigações 

realizadas no âmbito da Operação Saint Michel, braço da Monte Carlo. Um grupo de 

policiais civis de Brasília chegou a seis horas na última quarta-feira, dia 25, ao 

apartamento dele, no Morumbi, em São Paulo. Heraldo não estava e nem foi localizado 

pela polícia; é considerado foragido pela justiça. 

Curiosidades número quatro. Num despacho de setembro de 2011, no Tribunal de 

Contas de São Paulo - TCESP, referente ao contrato da nova marginal, aparecem juntos 

Paulo Preto, Delson Amador e Heraldo Puccini Neto; os dois primeiros como 

contratantes, o último como contratado. Segue aqui o espelho do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo - Tribunal de Contas 021158/026 de 2009. O processo é de 

021158/26 de 2009, contratante Dersa Desenvolvimento Rodoviário S/A. Responsáveis 

Delson José Amador; diretor presidente Paulo Vieira de Souza, diretor de engenharia; 

contratada Consórcio Nova Tietê, Delta Construções S/A, Sobrenco Engenharia e 

Comércio LTDA; responsável Heraldo Puccini Neto, representante legal.  

Objeto é a execução de obras e serviços do Programa de Desenvolvimento do 

Sistema Viário Estratégico Metropolitano, decorrente de convênios celebrados entre o 

Governo do Estado de São Paulo e a Prefeitura Municipal de São Paulo, referente a 

Nova Marginal do Tietê, relativos ao lote dois. Em exame, concorrência número 022 de 

2008. Contrato número 3909 de 2009; assinado em 29 de maio de 2009; primeiro e 

segundo termos aditivos. Proceda-se conforme sugerido pelo secretário diretor, voltem 

os autos pela Assessoria Técnica Publitz.  

Quem dá esse parecer, nobres deputados, é o Sr. Eduardo Bittencourt Carvalho e 

conselheiro, na data de 13 de setembro de 2011. Deputados pedem ao Ministério 

Público que apurem indícios de irregularidades; a essa altura algumas perguntas são 

inevitáveis. Primeiro, considerando que o senador Demóstenes Torres é sócio oculto da 

Delta, e apoiou José Serra em 2010, será que dinheiro da Nova Marginal do Tietê 

irrigou a campanha do tucano à presidência?  

Pergunta número dois, entre os quatro milhões que teriam sido arrecadados por 

Paulo Preto e não entregues ao PSDB, haveria alguma contribuição da Delta? Pergunta 

número três, Paulo Preto ou Delson Amador tiveram algum contato direto com 

Carlinhos Cachoeira? Na sexta-feira, 27, parlamentares paulistas protocolaram 

representação no Ministério Público Estadual de São Paulo, para que investigue indícios 
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de irregularidades, ilegalidades e improbidades nos contratos formalizados pela Dersa 

com empresas e consórcios, dentre as quais o Consórcio Nova Tietê - capitaneado pela 

Delta.  

Encabeçada pelo deputado João Paulo Rillo e assinada por Adriano Diogo, ambos 

do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, a representação pede ao Ministério Público 

que apure possíveis atos de improbidade administrativa praticadas por José Serra, Paulo 

Preto e Delson Amador, diante de sinais de superfaturamento das obras e ampliação da 

Marginal Tietê. A propósito, lembrem-se que em 2009, durante o lançamento da Nova 

Tietê José Serra disse: “É uma obra que está tendo todo o cuidado ecológico, o que não 

é tradição em São Paulo, pois as obras e devastação andavam de mãos dadas; mas isso 

acabou nos tempos atuais”. Ou seja, José Serra insinua que os governos de Alckmin e 

Mario Covas devastavam o estado de São Paulo. 

Na ocasião a propaganda do governo estadual indicava que as pistas seriam 

cercadas por frondosas árvores e arbustos. A secretária de Saneamento e Energia, Dilma 

Pena atualmente preside a Sabesp e ressaltou a importância de recuperar o espaço das 

margens do Tietê com uma via parque, uma ciclovia e um plantio de 65 mil mudas. 

Consta aqui numa pequena cópia de um documento oficial, “a secretária de Saneamento 

e Energia, Dilma Pena ressaltou a importância de recuperar o espaço das margens do 

Tietê com uma via parque, uma ciclovia e um plantio de 65 mil mudas. Além de conter 

as cheias, essa intervenção urbana, na ampliação da marginal, vai harmonizar a área de 

lazer com novas faixas viárias ao mesmo tempo em que deve recuperar a preservação e 

função ambiental das várzeas”, disse a secretária.  

Pois bem, dois anos após o término das obras a Marginal Tietê ainda está à espera 

de 65 mil mudas que deveriam ter sido plantadas pelo governo paulista, como 

compensação ambiental. Ainda árvores morreram ou não, se desenvolveram no solo 

árido das margens do rio. Sr. Presidente, peço a suspensão de 30 segundos para eu 

passar a leitura para a deputada Marcia.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Pois não, Excelência. Pode 

orientar ali, tudo bem. Reaberto os trabalhos. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Boa tarde a todos os deputados. A falta de árvores 

foi constatada em perícia realizada pelo Sindicato dos Arquitetos; a entidade move ação 

civil pública contra a Dersa, que como responsável pela obra, é obrigada a repor cerca 
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de 30% dos espécimes. Será que a Nova Marginal do Tietê, além de mãos dadas com a 

devastação, também se banhou na cachoeira preta?  

“PS do Viomundo 1: Nessa quinta-feira, 5 de julho, a CPI do Cachoeira aprovou a 

convocação de Paulo Preto. Vários veículos omitiram ou não destacaram a informação, 

especialmente a conexão com José Serra, candidato do PSDB à prefeitura de São Paulo. 

Para quem havia se “esquecido” ou não sabia, nós resgatamos esta reportagem 

publicada originalmente em 30 de abril de 2012. PS do Viomundo 2:   Heraldo Puccini 

Neto continua foragido. Ele assinou pela Delta o contrato para ampliar a marginal do 

Tietê, enquanto Paulo Preto e Delson Amador, pela Dersa; ambos apareceram na 

Operação Castelo de Areia”. 

Agora vou ler aqui uma publicação do G1 São Paulo. MP Denuncia fraude em 

contrato de obras de ampliação... 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Pela ordem, deputado. 

 

O SR. - A matéria está no relatório? 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Está.  

 

O SR. - Desculpe, obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Esse foi um cuidado que esta 

Presidência tomou. Relatório tem que conter tudo o que pode vir a ser lido, então tem 

que transcrever e colocar, para não ficar aquela coisa de pegar um “Diário Oficial” e ler; 

está tudo aqui, por isso estamos acompanhando. Protocolizamos aqui para não ter 

dúvidas, não foi deputado Bolçone? Para não termos dúvidas do que está ocorrendo e 

ninguém usar nenhum comentário ou algo que denigra um ou outro. Está tudo aqui, 

pode ler.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Tudo documentado. 
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O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Só não sei como V. Exa. vai 

fazer com a fotografia que estou vendo aqui. Vamos ver,  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Vou descrevê-la. 

 

O SR. - Vossa Excelência pode descrever a fotografia, inclusive acho que dá para 

imprimir melhor, porque está preto e branco. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Não, eu quero ver... 

 

O SR. - A placa do carro que está ali. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Aguardando ansiosamente 

isso.  

 

O SR. - As cores do carro que estão também na fotografia... 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Dá para distribuir branco, preto e cinza. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - O deputado Rillo foi espero, 

foi embora para não fazer isso. Deixou V. Exa. para fazer isso. Ontem indaguei ao 

deputado Rillo como faria, e ele deu a forma; agora quero ver como é isso, será 

interessante.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Vejamos. “MP denuncia fraude em contrato de 

obras de ampliação da Marginal Tietê”, dia 28 de janeiro de 2016, às 16 horas e 10 

minutos. Foi atualizado em 29 de janeiro de 2016, às nove horas e 36 minutos. 

“Promotor denunciou seis pessoas pela fraude; licitação ocorreu em 2009”, essa matéria 

é de 2016. “MP apura, agora, se R$ 71 milhões foram repassados a campanha eleitoral”. 

É da jornalista Isabela Leite, do G1 São Paulo.  

Tem uma foto que dá para distinguirmos aqui que é a obra de ampliação da 

Marginal Tietê. Está escrito assim: “Veículos trafegam na Marginal Tietê, em São 

Paulo”.  
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“O Ministério Público denunciou à Justiça um suposto esquema de fraude 

contratual na ampliação da Marginal Tietê, em São Paulo, em 2009. A Promotoria 

apontou que, após o vencimento da licitação aberta pela Dersa e ganha pelo Consórcio 

Nova Tietê por R$ 289 milhões para execução do 2º lote da obra, a vencedora recebeu 

pagamento de R$ 71 milhões da Dersa relacionado a um aditivo do contrato. Este 

aditivo está dentro da margem prevista por lei 25%, mas é questionado pelo MP, que 

considera que este acréscimo deveria ter sido previsto ainda no processo licitatório. O 

MP defende que o aditivo não se encaixa em nenhuma das hipóteses legais permitidas, 

sendo ilegal e abusivo em favor do consórcio. A denúncia sobre as fraudes nas obras de 

ampliação da Marginal Tietê foi protocolada na 14ª Vara Criminal nesta quarta-feira, 

27. Seis pessoas foram denunciadas, entre elas o sócio fundador e diretor-executivo da 

Delta, Fernando Antonio Cavendish Soares, além de sócios das empresas consideradas 

de fachada pelo MP”. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, pela ordem, uma questão 

de ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Pois não, Excelência.  

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, eu entendo que é 

totalmente antirregimental isso que temos assistido aqui tantas vezes, e que afronta tanto 

o bom senso, chocando todos aqueles que esperam do Poder Legislativo, nos seus vários 

níveis, uma atuação mais consentânea e mais de acordo com a realidade dos nossos dias. 

Estou vendo aqui um parecer que possivelmente tenha sido assinado por mim, não estou 

vendo assinatura nenhuma, mas nessa época eu era o presidente da Assembleia. Eu 

quero discordar frontalmente deste parecer, porque entendo que encerrada a discussão, é 

muito claro o regimento, não há a menor sombra de dúvidas; ele é taxativo e 

contundente, ele é explícito. Encerrada a discussão, vota-se o parecer do relator.  

Aqui está escrito, Parágrafo segundo do Art. 56 - “Encerrada a discussão, seguir-

se imediatamente à votação do parecer, que se aprovado em todos os seus termos, será 

tido como da Comissão, assinando os membros presentes. Se o parecer sofrer alterações 

com as quais concorda e será concedido... O voto do relator não acolhido pela Comissão 

é considerado voto separado; o voto separado, divergindo do voto do relator, desde que 
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aprovado é considerado sobre o parecer”. Então está bem claro que imediatamente é a 

votação do parecer, não há a menor sombra de dúvidas. 

Quem elaborou esse parecer, assinado por mim, elaborou errado. Eu nas 

atribulações de presidente não tenho nenhum problema em dizer que se é da minha lavra 

ou da minha autoria, lavra não é, se é da minha autoria como presidente da Casa, errei. 

Não é por que errei, que vamos ficar submetidos a esse martírio absurdo, inexplicável e 

totalmente ridículo, se me permitem; não é referência alguma contra, mas não é 

instrumento de oposição, isso aqui é instrumento de burrice, inconcebível burrice.  

Não é possível submeter o parlamento em 2016 sobre uma situação vexatória 

como essa, ridícula como essa. Então eu peço, Sr. Presidente, que o Sr. alterando esse 

parecer que naquela época já não fazia sentido, e hoje muito menos... Aliás eu sugeriria 

a mudança do regimento para ficar mais explicito isso e outros dispositivos, como 

aquele de pedir verificação de presença a cada minuto, isso são coisas absurdas que não 

têm mais sentido; denigrem a atuação do parlamento paulista. Eu solicito a interrupção 

desse processo que afronta o regimento e a imediata votação do parecer apresentado 

pelo relator. Sendo ele rejeitado, vamos debater o voto em separado.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Que ora está sendo lido. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Um momentinho só, ele está 

fazendo uma questão de ordem e queria pedir para alguém da assessoria pegar o 

regimento porque estou sem. É uma questão de ordem que está sendo feita, está 

emprestado para o deputado Barros Munhoz e quero manuseá-lo aqui.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Um minutinho, suspendi para 

poder... Vossa Excelência terá garantido normalmente a palavra. Reaberto os trabalhos. 

Relativamente à questão de ordem do deputado Barros Munhoz. Lembrando o seguinte, 

é uma questão de ordem que está respondida com o número 293, que foi respondido na 

170ª Sessão Ordinária de quatro de dezembro de 2012, respondendo à questão de ordem 

do deputado Alencar Santana Braga.  
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Foi feito na 170ª Sessão Ordinária e respondida duas depois, na 172, exatamente 

pelo nobre deputado Barros Munhoz. Portanto... 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Da forma como está colocada 

aqui... 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu gostaria de pedir levantamento da reunião, 

tendo em vista que não temos número regimental.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - A deputada Marta Costa está 

uma, dois, três, quatro, cinco, seis comigo. A deputada Marta está ali conversando com 

alguém, mas está dentro do plenário.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Está certo. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Então, deputado Barros, não 

resta a esta Presidência, mesmo não concordando... 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Mas Sr. Presidente, essa decisão é 

imutável, nunca mais poderá ser mudada?  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Poderá... 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu gostaria de reestabelecer minha leitura aqui, 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Poderá, então Vossa 

Excelência... 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Eu solicito que se modifique, essa é 

minha questão de ordem.  
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O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Perfeito, então há duas 

maneiras de fazermos isso. Vou pedir à secretária para encaminhar à Presidência efetiva 

da Casa a questão de ordem feita verbalmente por V. Exa. e vou extrair do que está nas 

notas taquigráficas, da gravação, e encaminhamos. Outra forma é V. Exa. em plenário, 

fazer a questão de ordem; como V. Exa. preferir. 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Eu gostaria que V. Exa. encaminhasse, 

Presidente, porque acho que é uma questão que ocorre nas Comissões. O voto do relator 

acontece... Eu gostaria.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Nós encaminharemos ao 

Presidente efetivo.  

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Eu sempre entendi, e aliás modifiquei 

várias decisões anteriores. Acho que a jurisprudência orienta quando é forte, é robusta e 

inquestionável; não é uma decisão que faz jurisprudência.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Pela ordem, Presidente, você não me deu a palavra 

e deu a palavra para ele antes.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Não, V. Exa. falará.  

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Eu estou terminando minha questão de 

ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Ele é autor da questão de 

ordem, estamos orientando. Mesmo que eu não concorde, deputada Márcia Lia, eu 

tenho cumprido isso aqui na minha Presidência porque entendo que havendo uma 

questão de ordem respondida pelo Presidente da Casa, como é o caso, obriga todas as 

Comissões e presidentes a agirem assim.  

Vou dar um exemplo, eu não concordo que a leitura seja feita pelo titular, na 

sessão seguinte ele não esteja, fale o suplente e peça vistas; no meu entendimento não é 

isso que está no regimento. Mas é uma questão de ordem, portanto respeito. Ou se 

modifica, como agora o próprio Presidente a época, deputado Barros Munhoz, está 
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fazendo, e a Presidência efetiva terá que se manifestar ou vamos continuar seguindo 

isso. Enquanto não houver uma modificação, o voto em separado continuará sendo lido, 

e o efetivo e suplente terão direito de pedir vista, mesmo que eu não concorde. 

Vamos agora V. Exa. com a palavra, ou para contraditar se quiser alguma questão 

colocada, e em seguida retornar a leitura.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu quero contraditar antes de continuar a leitura. 

Eu acho que tem que haver um equilíbrio de situações e forças na medida em que o 

relator apresenta um relatório, e que não haja unanimidade, que outras pessoas e 

deputados apresentem outro relatório, é óbvio que esse relatório tem que ser conhecido 

também, por isso se faz a leitura do relatório em separado. 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Isso até seria tolerável e de acordo se 

houvesse minimamente bom senso. Se o relatório foi lido em uma hora, o outro seria 

lido em uma, ou até duas. Agora isso que estamos praticando, assistindo e vivendo aqui 

é absolutamente inconcebível. Em lugar nenhum do mundo alguém pode defender essa 

situação ridícula, vou repetir, ridícula, para dizer o mínimo.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Posso retomar minha leitura? 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Deputado Teonilio Barba.  

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Só para dizer aqui ao deputado Barros 

Munhoz que não somos da base aliada, somos da oposição. 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Eu não estou falando para os senhores, 

estou falando para o Presidente.  

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Estou dizendo que hoje já tive oportunidade 

de derrubar o quórum na Comissão, e em função da compreensão do Presidente não 

quis derrubar; depois na outra acabei derrubando. Agora a oposição está cumprindo o 
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papel dela, e vamos cumprir à risca. O Presidente tem sido, e quero aqui elogiar sua 

postura bastante... 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Não precisa elogiar, só estou 

cumprindo.  

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Exatamente, então quero parabenizar porque 

poderia, se quisesse, ter uma postura igual à do deputado Barros Munhoz e querer 

atropelar. 

 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente, só para... 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Deputada Marcia, só para 

falar ao deputado Barba. Agradeço muito a manifestação, mas como temos tido muitos 

embates aqui, neste momento o posicionamento do Presidente está consentindo com 

aquilo que V. Exa. compreende, mas daqui 20 minutos pode ocorrer o contrário. Então 

agradeço a manifestação, mas não preciso... 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Faz parte, é compreensível, Presidente. Não 

tenho problema com isso. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Não preciso agregar esse 

elogio porque só quero cumprir o regimento.  

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Primeiro a deputada Marcia 

Lia, que estava com a palavra, e depois Vossa Excelência.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Eu gostaria só de fazer uma consideração, porque 

quando o partido do Barros Munhoz é oposição lá em Brasília eles demoram quatro dias 

para ler o voto em separado, quatro dias, deputado, para ler o voto em separado. Então 

eu acho que é uma forma de se fazer as considerações de um relatório que é apresentado 
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em apartado, que não é o relatório do relator oficial. Então não vejo nenhuma 

dificuldade, e gostaria, após todo o debate que será feito aqui, de retomar minha leitura. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Sim, vou passar a palavra e 

depois vamos retomar a leitura, se ninguém mais se manifestar. 

 

O SR. - Muito obrigado, Sr. Presidente, só gostaria de lembrar o seguinte. 

Independente de cada um aqui ter, regimentalmente, o direito de falar e de discutir, eu 

acho que as lideranças temos que conversar antes das manifestações, porque depois do 

início das votações e das discussões deste relatório, temos participado dos acordos de 

dados por lido algumas páginas, e assim sucessivamente e os acordos tem sido bem 

cumpridos, tanto pela oposição, quanto por nós. Talvez algumas manifestações possam 

atrapalhar alguns acordos, e agora perdemos aqui, por exemplo, a leitura de mais duas 

páginas com a intervenção do nobre companheiro Barros Munhoz. 

Eu gostaria de pedir a compreensão para continuarmos, porque o acordo está 

sendo feito e já está chegando aos finais, para não perdermos mais tempo e ir para as 

conclusões. Muito obrigado.   

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Perfeito, mais alguém quer se 

manifestar? Se não vamos retomar a palavra à deputada Marcia Lia, para continuar 

lendo o relatório com as manifestações que foram feitas aqui, e o encaminhamento que 

será feito para a Presidência efetiva da questão de ordem.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Posso retomar? 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Sim, Excelência.  

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - “A denúncia sobre as fraudes nas obras de 

ampliação da Marginal Tietê foi protocolada na 14ª Vara Criminal nesta quarta-feira, 

27. Seis pessoas foram denunciadas, entre elas o sócio fundador e diretor-executivo da 

Delta, Fernando Antonio Cavendish Soares, além de sócios das empresas consideradas 

de fachada pelo MP. As acusações são de crimes de fraudes à licitação, lavagem de 

dinheiro, falsidades ideológicas e associação criminosa.  
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As obras de ampliação da Marginal Tietê começaram em junho de 2009. A obra 

foi licitada pela Dersa, por meio de um convênio entre a Prefeitura de São Paulo e o 

governo paulista, para o projeto da ‘Nova Marginal’. Na época, o prefeito era Gilberto 

Kassab, PSD, e o governador, José Serra, PSDB. Em março de 2010, foi inaugurada a 1ª 

etapa do projeto, com três novas faixas e 23 quilômetros de pistas em cada sentido. Em 

2010, a obra avançou para a construção de novas pontes e viadutos. A Dersa informou 

que vem colaborando com o MP desde o começo da investigação. 

Sete empresas: O promotor Marcelo Mendroni, integrante do Grupo Especial de 

Delitos Econômicos, Gedep, afirmou...” 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Sr. Presidente, pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Pela ordem, deputado. 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Presidente, tendo em vista a manifestação 

agressiva do deputado contra mim, dizendo que alguém que vem de fora e atrasa... 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Não...  

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Assim eu entendi, estou querendo me 

manifestar no seguinte sentido. Estou aqui por que fui chamado para ser substituto de 

um representante da minha bancada do PSDB. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Perfeito. 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Não estou aqui como alguém alheio à 

Comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - E teria toda a condição de 

estar. 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - E como tudo que sempre fiz nesse 

parlamento, em toda minha vida, ajo corretamente buscando a melhor solução de tudo, 

agora foi admoestado aqui que eu vim atrapalhar. Eu só faria uma pergunta, quantas 
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páginas faltam diante do benemérito acordo celebrado, para ser lida? Por favor, Sr. 

Presidente, eu preciso saber até para dirigir minha vida aqui. Quantas faltas faltariam? 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Vamos fazer conta, 191 

menos 143... 48 páginas. 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Faltam 48? O senhor tem ideia da média 

por página? 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Como média isso vai 

variando de acordo com algumas coisas. Se tiver uma tabela, por exemplo... 

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - As 148 foram lidas em quantas horas 

aproximadamente? 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Acho que poderia sim... Se a 

secretária tiver outra opinião ou a assessoria, acho que tem sido em torno, de agora com 

essa média, sete a oito minutos.  

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Quer dizer então que as 50 e poucas que 

faltam vai dar mais ou menos 350 minutos? Pelo menos seis horas? 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Pelo menos, Excelência.  

 

O SR. BARROZ MUNHOZ - PSDB - Ótimo acordo, achei fantástico, 

maravilhoso. Agora parece que dia 24 é véspera de Natal, também está certo? Desculpa, 

Sr. Presidente, era só essa barbaridade que eu queria saber. Faltam 56 páginas para 

serem lidas. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - Posso continuar, então? 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Pode continuar. 
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A SRA. MARCIA LIA - PT - “Sete empresas. O promotor Marcelo Mendroni, 

integrante do Grupo Especial de Delitos Econômicos, Gedep, afirmou nesta quinta-

feira, 28, que os R$ 71 milhões podem ter sido usados como lavagem de dinheiro, 

repassados a pelo menos sete empresas de ‘fachada’. A Promotoria iniciará uma 

segunda fase da investigação para apurar corrupção e se houve o envolvimento de 

agentes públicos no esquema, além de repasses para campanhas eleitorais. A denúncia 

cita os indícios de ‘possível financiamento de campanhas’. O promotor não esclareceu, 

no entanto, para quais campanhas poderiam ter sido repassados os valores. 

‘A CPMI - Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - suspeitava disso desde o 

início. Então isso será um dos focos da nossa investigação, de que esses valores podem 

ter ido para campanhas eleitorais em 2010’, afirmou Mendroni. A investigação começou 

após o MP receber relatório da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que apurou 

crimes praticados por Carlinhos Cachoeira e agentes públicos, citando obras feitas pela 

Delta em São Paulo”. 

Agora a Delta. “A Promotoria defende que Cavendish, diretor-executivo da Delta, 

fraudou a concorrência, para obter para si e a outras empresas consorciadas vantagem 

com pagamentos posteriores, já que a empresa ofereceu preço capaz de vencer a 

licitação dos demais concorrentes, mas sabendo que seria beneficiado com o 

aditamento. Os promotores apuram pagamentos feitos pela Delta para empresas 

fornecedoras, cujos sócios foram classificados como ‘laranjas’. A maioria das empresas 

está cadastrada como prestadoras de serviços de terraplanagem. Algumas delas, segundo 

apontou o MP, foram abertas no mesmo dia, e também tinham os mesmos sócios. 

‘O contexto referido denota a existência de claras evidências de que as empresas 

tenham sido utilizadas para a prática de crime de lavagem de dinheiro, seja através de 

meros depósitos de valores de origem criminosa, seja através da técnica de mescla’, 

afirmou o promotor. ‘Estas empresas não tinham faturamento, essas empresas não 

tinham estoques, essas empresas não tinham funcionários’, completou Marcelo 

Mendroni.  Fernando Cavendish, por meio de sua assessoria de imprensa, ‘afirmou que 

vai apresentar sua defesa à Justiça para comprovar que não houve nenhuma 

irregularidade no referido contrato. O empresário nega todas as suspeitas apontadas pelo 

Ministério Público’. 

O G1 tentou entrou em contato com a Sobrenco Engenharia, mas até esta 

publicação a empresa não tinha se manifestado sobre as denúncias do Ministério 

Público. O governo de São Paulo e a Prefeitura também foram procurados, mas não 
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tinham comentado o assunto até as 16 horas desta quinta-feira. A assessoria de José 

Serra também foi procurada. A assessoria de Gilberto Kassab disse que ‘a Prefeitura de 

São Paulo, por se tratar de obra de mobilidade urbana dentro dos limites do município, 

prestou apoio técnico e logístico pertinentes às suas atribuições legais desde o início até 

a conclusão das intervenções. Esse apoio compreendeu o monitoramento do trânsito, 

aprovação de adequações provisórias de tráfego e sinalizações necessárias durante a 

execução e, também, após o término das obras’. 

O alvo da primeira fase da investigação é a suposta fraude no contrato firmado 

após convênio entre a Prefeitura de São Paulo e o governo paulista, para a ampliação da 

marginal no trecho entre a Ponte das Bandeiras até a confluência da Rua Ulisses Cruz. 

‘O acréscimo decorreu, segundo se apurou, de alegação da precariedade dos 

levantamentos disponíveis acerca das interferências existentes na área, no caso, 

Eletropaulo, Sabesp, Comgás, TVs a cabo e outros, e incluiu remoção de residências 

insalubres em favelas; que, entretanto, já se encontravam no local antes da abertura da 

licitação’, relatou o promotor. Outros serviços, que foram relacionados no aditamento, 

também não foram executados, segundo o promotor Mendroni. 

O Ministério Público entendeu que, se não fosse o aditivo, qualquer das outras 

empresas poderia ter sido contratada, já que o valor pago após um ano e quatro meses 

da assinatura do contrato ‘superou em muito a maior das ofertas, e significaria valor 

menor do que o efetivamente, ao final, pago pelo Dersa ao Consórcio Nova Tietê’, 

consta na denúncia feita à Justiça.  

Ao todo, seis pessoas foram denunciadas pelo MP: Fernando Cavendish Soares, 

sócio fundador da Delta Construtora – acusado por fraude de licitação, lavagem de 

dinheiro e associação criminosa; Adir Assad, sócio fundador das empresas Rock Star 

Marketing Ltda, Legend Engenheiros Associados e Power to Ten Engenharia: acusado 

por lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica; Marcello José 

Abbud, sócio das empresas Legend Engenheiros Associados, JSM Engenharia e 

Terraplenagem e Power to Ten Engenharia: acusado por lavagem de dinheiro, 

associação criminosa e falsidade ideológica. 

Mauro José Abbud, sócio das empresas Legend Engenheiros Associados, Soterra 

Terraplenagem e Locação de Equipamentos, JSM Engenharia e Terraplenagem e Power 

to Ten Engenharia: acusado por lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade 

ideológica; Sônia Mariza Branco, sócia das empresas Rock Star Marketing Ltda, 

Legend Engenheiros Associados Ltda, SM Terraplenagem Ltda, Soterra Terraplenagem 
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e Locação de Equipamentos e SP Terraplenagem: acusada por lavagem de dinheiro, 

associação criminosa e falsidade ideológica. 

Sandra Maria Branco Malago, sócia das empresas Rock Star Marketing Ltda, SM 

Terraplenagem Ltda, Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos, SP 

Terraplenagem, JSM Engenharia e Terraplenagem e Power to Ten Engenharia: acusada 

por lavagem de dinheiro, associação criminosa e falsidade ideológica. 

O G1 procurou os sócios das empresas Rock Star Marketing Ltda, Legend 

Engenheiros Associados, Power to Ten Engenharia, JSM Engenharia e Terraplenagem, 

Soterra Terraplenagem e Locação de Equipamentos e SP Terraplenagem, denunciados 

pelo MP, mas ninguém havia sido localizado até esta publicação. O advogado de defesa 

de Sonia Mariza Branco e Sandra Maria Branco Malago disse que não teve 

conhecimento oficial à acusação. E que só vai se manifestar após ter acesso às provas e 

aos termos da denúncia. 

Início das investigações. Segundo o promotor do Gedep, as informações iniciais 

foram repassadas ao Ministério Público pela Procuradoria Geral da República, PGR, e 

pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investigou crimes praticados por 

Carlos Augusto Ramos, conhecido como Carlinhos Cachoeira, e agentes públicos e 

privados. O relatório da CPMI apontou ‘indícios veementes de favorecimento em 

processos licitatórios em troca de financiamento de campanhas políticas’, consta na 

denúncia do MP.  Documentos bancários obtidos pela CPMI que a Delta Construções 

usava empresas de fachada ou fictícias para movimentar recursos financeiros com 

objetivos ilegais. 

Pelos documentos enviados ao MP, indicavam-se duas grandes obras feitas pela 

Delta, em consórcio com outras empresas, entre elas a ampliação da Marginal Tietê.  As 

obras foram pagas por meio de um convênio entre a Prefeitura de São Paulo e o governo 

estadual. O consórcio Nova Tietê - Delta/Sobrenco - venceu a licitação. O contrato total 

foi fechado, em 2009, no valor de 773 milhões, 306 mil, 587 reais e 78 centavos. O 

primeiro lote em 456 milhões, 983 mil. 437 reais e cinco centavos não é alvo do 

Ministério Público. Já o segundo lote em 287 milhões, 224 mil, 552reais e 79 centravos, 

executado Consórcio Nova Tietê, formado por Delta Construções S/A e Sobrenco 

Engenharia e Comércio Ltda, é aditado em mais R$ 71,6 milhões, é alvo da 

investigação do Grupo Especial de Delitos Econômicos, Gedep”. 

E aí temos aqui no relatório duas imagens do projeto do segundo lote, que está 

sendo questionado pelo Ministério Público, da ampliação da Marginal do Tietê, ali nas 
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imediações do Terminal Rodoviário do Tietê, na Ponte Cruzeiro do Sul até a Ponte das 

Bandeiras. Tem duas fotos aqui, tem outra foto da região da Ponte da Vila Guilherme, 

todo o trecho da ampliação e também a Ponte do Tatuapé, naquele acesso que vai para a 

Rodovia Presidente Dutra. Segundo lote termina na região do Parque do Piqueri. 

“A responsabilidade do governador na crise hídrica do estado e a máfia da água na 

Sabesp. O Tribunal de Contas do Estado, em sua análise sobre as Contas do 

Governador, aponta responsabilidades do governo estadual na grave crise hídrica que 

atinge o Estado nos últimos dois anos. Falta de planejamento e de obras por parte do 

governo Alckmin são os maiores responsáveis pela crise neste período, principalmente 

na despoluição das represas Billings, Guarapiranga e dos rios Tietê e Pinheiros. 

Sem dúvida, a crise hídrica paulista já estava no horizonte em 2009, mas em 2013 

começou a adquirir contornos cada vez mais graves. O governo de São Paulo também é 

acusado pelo Ministério Federal e Estadual de não ter feito o racionamento, com claros 

fins eleitorais, tornando ainda mais grave a crise de abastecimento de água. A revista 

‘Carta Capital’ fez importante denúncia mostrando a atuação da máfia da perda da água 

neste período, que está sendo investigada pelo Ministério Público Estadual. Veja a sua 

integra: Crise de abastecimento. Falta água, jorra dinheiro. Sabesp não apurou denúncia 

de ex-funcionária sobre cartel de empresas que abocanhou contratos de mais de 1 bilhão 

de reais do Programa de Redução de Perdas”, quem escreveu foi por Fabio Serapião, 

publicado no dia 12 de maio de 2014, às 13 horas e 20 minutos.  

Aí tem uma foto do sistema Cantareira, onde está escrito que o sistema agoniza 

com o menor nível de sua história. “De posse de autorização concedida pela Justiça, o 

Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de 

Sorocaba prendeu em novembro de 2012, empresários e agentes públicos do setor de 

saneamento envolvidos todos acusados de fraudes em licitações e formação de cartel em 

concorrências públicas da cidade do interior paulista e em companhias de água de todo 

país, entre elas a Sabesp.  

Ao longo da investigação denominada ‘Águas Claras’, os promotores 

conseguiram mapear as ações do grupo e descobriram como eles se utilizavam de uma 

associação, a Brasil Medição, para estruturar as falcatruas e ajustar acordos para a 

disputa de concorrências públicas. Segundo a denúncia ofertada com base na 

investigação, as ‘empresas investigadas combinavam os termos de editais de licitações e 

decidiam quais empresas iriam vencer determinadas licitações em regiões que também 

eram loteadas entre elas, subtraindo assim qualquer possibilidade de competição, já que 
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concorrentes não integrantes da Associação Brasil Medição se viam impedidos de 

participar dos certames’. 

Além de individualizar a participação de cada um dos envolvidos na trama, o 

promotor Wellington Velloso abordou em sua denúncia o importante papel da 

associação Brasil Medição na prática do cartel. Com base em estudo da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o promotor salientou na peça jurídica: 

‘As associações comerciais desempenham muitas funções legítimas e positivas. Mas as 

reuniões das associações podem também servir como um fórum para as ações dos 

cartéis’. 

As relações das empresas com diretores de companhias de água em outros 

estados, o suposto pagamento de propina feito por uma das empresas ao deputado José 

Guimarães, do PT, e detalhes da investigação logo surgiram no noticiário nacional. Uma 

das reportagens, sobre o envolvimento do grupo em fraudes na Sabesp, chamou a 

atenção de uma ex-funcionária da estatal. Antiga conhecedora da companhia, a ex-

funcionária aproveitou o ensejo da denúncia referente à operação para revelar um 

esquema ainda maior que envolveria várias empresas, entre elas duas citadas na 

Operação Águas Claras, e seria responsável pelo fracasso do Programa de Redução de 

Perdas na Sabesp.  

Com base em uma farta documentação com exemplos claros da ‘máfia do controle 

de perdas de água’, a ex-funcionária preparou uma denúncia com os pormenores do 

esquema e encaminhou à presidente da estatal, Dilma Pena, em março de 2013. 

Segundo o material, assim como no caso exposto pela Águas Claras, por meio da 

Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos, Abendi, empresas ligadas a ex-

diretores da Sabesp formavam um cartel de modo a evitar a participação e conquista de 

contratos por empresas concorrentes. Isso só era possível, segundo o documento, por 

meio da solicitação de certificados técnicos concedidos pela Abendi nos editais da 

Sabesp”. 

Pela ordem, Sr. Presidente, vou passar para o meu companheiro continuar a 

leitura. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Muito bem, parabéns pela 

leitura. 

 

O SR. - Vamos agora então, qual é a página que estamos, por favor? 
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O SR. - Página 150. 

 

O SR. - Ainda bem que não é 171, é 151. As empresas, correto? 

 

O SR. - Isso. “As empresas citadas são: Enops Engenharia, Sanit Engenharia, 

Restor Comércio e Manutenção, BBL Engenharia, Opertec Engenharia, OPH 

Engenharia, VA Saneamento, Cobrape, Sanesi Engenharia, Etep Estudos Técnicos e 

Ercon Engenharia. Além da Enorsul Saneamento e Job Engenharia, flagradas na Águas 

Claras. ‘Se investigarem, verão que em todos os processos licitatórios ganhos pelas 

empresas acima relacionadas, quase não existe diminuição dos lances, e o desconto 

dado do lance inicial até o contratado é quase inexistente’, afirma o documento.  

Na edição 788, a Carta Capital havia revelado como mesmo após 1,1 bilhão de 

investimentos em seu Programa de Redução de Perdas, a Sabesp conseguiu o milagre de 

aumentar, ao invés de diminuir, seu índice de perdas. Algo parecia estar errado, mas 

com as informações daquela época só era possível apontar a promiscuidade entre a 

estatal e empresas de ex-diretores responsáveis por gerenciar o programa. Dias após a 

publicação da reportagem, a ex-funcionária responsável pela denúncia encaminhada no 

ano anterior à presidência da Sabesp entrou em contato com a revista. Disse ter medo de 

revelar sua identidade por causa de possíveis retaliações do mercado e da estatal, mas, 

além de entregar uma cópia do material colhido por ela, afirmou ser o esquema 

responsável pelo desperdício de R$ 1,1 bilhão investido para diminuir as perdas no 

sistema de água paulista e no Programa de Uso Racional de Água - PURA. 

Sem intenção de acusar qualquer um dos citados, a Carta Capital analisou os 

dados apresentados pela ex-funcionária e complementou o trabalho ao levantar todos os 

contratos, editais, atas, pregões online e resultados das licitações referentes ao programa 

de redução de perdas e do PURA. O resultado da análise talvez explique o fato dos 

investimentos da Sabesp não terem alcançado o resultado esperado. Com o material é 

possível afirmar que os valores investidos pela Sabesp no programa foram parar nos 

cofres de um grupo reservado de empresas geridas por ex-diretores da estatal. Para se 

ter uma ideia, à época da denúncia da ex-funcionária, os diretores da Abendi eram quase 

todos sócios ou funcionários das empresas vencedoras das licitações. 

Vamos à análise das concorrências e participantes. Primeiro um exemplo de como 

o certificado Abendi não é imprescindível para o Programa de Redução de Perdas é o 
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que aconteceu no pregão 07.830/11. Em 26 de maio de 2011, a Sabesp respondeu a um 

pedido da Abendi, no qual ela questionava a ausência de solicitação de seu certificado 

no edital referente ao pregão. Com base na súmula 17 do Tribunal de Contas do Estado, 

a estatal informou à associação o cancelamento do certame pelo fato de em 

procedimento licitatório não ser ‘permitido exigir-se, para fins de habilitação, 

certificações de qualidade ou quaisquer...” 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Vou suspender por um 

minutinho por conveniência da ordem, só para dar uma informação. Já passamos das 

quatro e meia, então para não ter dúvidas, para depois... Consultei lá agora e vamos 

suspender por mais trinta minutos, até às 17 horas. Só para orientarmos como vamos 

tocar aqui a nossa vida. Está certo? Todo mundo sabe o que estou falando. Falo para a 

oposição, que eventualmente em sua estratégia pode querer derrubar a reunião, como 

falo para os integrantes da situação que se cair o quórum, eles têm todo o direito de 

derrubar, evidentemente.  

Desde logo vou, também ad cautelam, convocar uma outra reunião às 17 horas. Se 

cair o quórum daqui até lá, as 17 retomamos sujeito ao plenário, evidentemente. Só para 

entendermos. Retomamos o trabalho, então. 

 

O SR. - Ok, Presidente. “Com base na súmula 17 do Tribunal de Contas do 

Estado, a estatal informou à associação o cancelamento do certame pelo fato de em 

procedimento licitatório não ser ‘permitido exigir-se, para fins de habilitação, 

certificações de qualidade ou quaisquer outras previstas em lei’. Isolada, a decisão da 

Sabesp em encerrar o certame seria normal e correta. Mas ao compará-la com outras 

decisões, pregões e editais referentes ao mesmo Programa de Redução de Perdas, o que 

se percebe é que tal decisão é única e não segue os padrões da estatal. Mais: ao analisar 

outros recursos apresentados por empresas, fica claro o uso que a associação e as 

empresas fazem do certificado Abendi com o objetivo claro de limitar a participação de 

concorrentes de fora do grupo nos certames. 

Eis um caso interessante. No mesmo ano de 2011, no pregão de número 39.847 

para redução de perdas em São Miguel, pelo qual a Sabesp pagou 1,6 milhão de reais, o 

consórcio Proativo ML, formado pela OPH Engenharia e B&B Engenharia, só assinou o 

contrato após tirar do páreo o Consórcio SPH, vencedor do pregão com o menor preço. 

Para atingir seu objetivo, em recurso enviado à Sabesp, as empresas contestaram o fato 
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de a vencedora não ter apresentado certificado nível II da Abendi. Ao contrário da 

posição defendida anteriormente no pregão 07.830, a Sabesp desclassificou o Consórcio 

SPH, acolheu e sagrou vencedor o consórcio Proativo ML. 

É proibido ou não pedir o certificado Abendi no edital? Além do consórcio 

vencedor e do desclassificado, participaram da disputa mais três concorrentes. Todos 

são citados na denúncia da funcionária da Sabesp. Não bastasse, quase não há 

concorrência entre eles durante o período de ofertas do pregão. Antes do SPH e ML 

disputarem o menor preço, a Opertec Engenharia havia oferecido um lance de 1.831.253 

de reais; a CobrapeRestor ofertou 1.830.000; e a Enorsul 1.850.000. 

Caso o consórcio SPH não tivesse atuado, o Proativo ML ganharia sem oposição 

de suas companheiras de Abendi. Esse mesmo modus operandi, com propostas 

parecidas e revezamento das empresas na conquista dos certames se repete em várias 

dezenas de licitações. A respeito empresas envolvidas no pregão, é preciso conhecer 

alguns fatos. A OPH Engenharia, integrante do consórcio vencedor, e a Opertec 

Engenharia foram criadas pelo mesmo ex-diretor da Sabesp José Augusto Danielides de 

Farias. Hoje, Farias é sócio apenas da Opertec. A Cobrape tem como proprietário o 

engenheiro Alceu Guérios Bittencourt. 

Como revelado por Carta Capital, a empresa venceu uma licitação de 80 milhões 

de reais com cartas marcadas para gerenciar o Projeto São Lourenço. Antes disso, havia 

conquistado 75 milhões de reais em contratos da estatal no período em que a esposa de 

Bittencourt, Marisa de Oliveira Guimarães, era assessora da diretoria de Tecnologia, 

Empreendimentos e Meio Ambiente da Sabesp. Somente dos programas de redução de 

perdas e uso racional de água, entre 2006 e 2013, a Cobrape embolsou ao menos 36 

milhões de reais. 

Por sua vez, a Restor tem entre os sócios o inglês Julian Simon Nicholas 

Thornton. Antes de virar empresário e vencedor de licitações na estatal, Thornton era 

convidado pela Sabesp e empresas do setor para dar palestras sobre técnicas de redução 

de perdas. A outra empresa participante, e citada na denúncia da ex-funcionária da 

Sabesp, é a Enorsul. Para conhecê-la basta ler os autos da Operação Águas Claras. Seu 

proprietário Waldecir Colombini, segundo o Ministério Público, era ‘mentor e 

beneficiário das combinações fraudulentas que se faziam em torno da divisão de 

territórios e direcionamentos de licitações’. 

Vamos a outro caso, dessa vez no Programa de Uso Racional de Água. Em 2010, 

a Sabesp dividiu em quatro lotes a licitação para a prestação de serviços de engenharia 
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para implantação do PURA em imóveis da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo. 

O lote 01 ficou com o Consórcio Revita, os lotes 02 e 04 foram conquistados pelo 

Consórcio Cobrape/Etep e o lote 03, pela BBL Engenharia. Todas as empresas são 

ligadas a ex-diretores e são parte da denúncia da ex-funcionária. 

Além das já citadas, a BBL Engenharia, nesse certame beneficiada pelo contrato 

de 6,4 milhões de reais, é do ex-diretor da Sabesp Luiz Ernesto Sumam. Os contratos no 

programa de perdas mostram que além de ser escolhida, por 30 milhões, para gerenciar 

o projeto a empresa também ganhou contratos para executar obras. Do consórcio Revita, 

a Vitalux Eficiência Energética é de Nilton Seuaciuc. Entre 2007 e 2010, quando o 

engenheiro deixou a empresa para atuar como diretor da Sabesp, os negócios da 

consultoria com a estatal cresceram 250%. Antes Seuaciuc era funcionário da BBL 

Engenharia. 

O caso do consórcio Cobrape/Etep, vencedor de dois lotes no valor total de 10 

milhões de reais, é ainda mais interessante. Como a Cobrape já foi citada, falemos da 

ETEP. Atualmente a empresa uniu-se a outras três para formar a Arcadis Logos, 

ganhadora de uma licitação de 90 milhões para gerenciar o Programa de Perdas a partir 

de 2014. Entre 2004 e 2007, teve como sócio Marcelo Salles Holanda de Freitas que 

deixou a consultoria para assumir uma diretoria na Sabesp em 2007. A Etep venceu 

contratos no programa de redução de perdas e uso racional de água, entre 2006 e 2013, 

no valor de 43 milhões de reais. Enquanto Freitas era sócio da empresa, a Etep havia 

firmado 8,1 milhões de reais em contratos com a Sabesp, de forma direta ou por meio 

de consórcios. 

Após Freitas assumir o cargo público, entre 2007 e 2010, o valor saltou para 185,4 

milhões de reais, ou 2.000% de aumento. Nos tempos de Sabesp, Freitas empregava em 

seu gabinete Marisa de Oliveira Guimarães, esposa de Alceu Guéiros Bittencourt, 

proprietário de sua parceira no consórcio, a Cobrape. Hoje, Freitas é sócio de um diretor 

da Arcadis Logos em uma companhia do setor imobiliário com sete milhões de valor de 

mercado. As empresas citadas, com exceção da Restor que negou qualquer 

irregularidade, não responderam às perguntas enviadas por Carta Capital.  

A Abendi, em nota, negou qualquer tipo de prática ilícita e disse certificar 

profissionais das principais empresas do país. Um assessor da Sabesp informou que a 

empresa não pretende mais prestar esclarecimentos à revista sobre o assunto. Esse é o 

compromisso do governo paulista com a transparência. Enquanto isso, o Sistema 

Cantareira agoniza com o menor nível de sua história. E como revelou uma pesquisa do 
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Data Popular, seis milhões de paulistas já sofreram com a falta d’água nos últimos 

meses e 59% da população teme não ter água nas suas torneiras até o fim do ano”. 

“Subsidiária da Delta vira alvo do TCE - Fausto Macedo, Agência Estado 12 

Julho de 2013. O Tribunal de Contas do Estado – TCE - de São Paulo estipulou na 

quinta-feira, 11, prazo de 48 horas para que o Departamento de Águas e Energia 

Elétrica – DAEE -, vinculado à Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do 

governo Geraldo Alckmin, PSDB, esclareça o favoritismo da Técnica Construções, 

subsidiária da Delta, em uma concorrência internacional de R$ 3,8 bilhões.  

O conselheiro Sidney Beraldo, relator do processo no TCE, diz que outras 

empresas interessadas na licitação alegaram que a Técnica, constituída em 1º de 

fevereiro, seria subsidiária integral e teria como única acionista a Delta. O consórcio da 

Técnica foi classificado provisoriamente em primeiro lugar após a abertura e análise do 

envelope com proposta econômica, destaca o TCE. O edital do DAEE prevê que 

subsidiária de empresa rotulada inidônea não pode ser declarada vencedora. O TCE já 

havia sido provocado por concorrentes da Técnica, mas na ocasião observou que o 

certame ainda não estava na fase adequada para análise da situação jurídica das 

participantes e ponderou que não havia incorreção no fato de o DAEE dar andamento ao 

processo. Naquele momento, o TCE entendeu que não poderia paralisar a licitação 

porque a apreciação da documentação das empresas só deveria ser feita na última fase. 

A declaração de inidoneidade da Delta, de junho de 2012, foi emitida pela 

Controladoria-Geral da União, CGU. A concorrência do DAEE tornou-se alvo do TCE 

a partir de representação de cinco empresas - Companhia das Águas do Brasil - CAB 

Ambiental, Encalso Construções Ltda., Tiisa - Triunfo Iesa Infraestrutura S.A., DP 

Barros Pavimentação e Construção Ltda. e Hidrostudio Engenharia Ltda., que formam o 

Consórcio PPP Reservatórios. 

As empresas argumentam que a Delta está em processo de recuperação judicial e 

impedida de licitar ou contratar com a administração pública em decorrência de ter sido 

declarada inidônea pelo governo federal e pelo governo do Estado do Rio. Na semana 

passada, o governador Geraldo Alckmin declarou que a Corregedoria-Geral da 

Administração e a Procuradoria-Geral do Estado já estavam apurando a participação da 

Técnica em concorrências no governo paulista. Alckmin advertiu que "nenhum contrato 

será assinado sem o parecer da PGE e o aval da corregedoria". As informações são do 

jornal O Estado de S. Paulo. 
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A empresa TEJOFRAN aparece citada no cartel do sistema metro ferroviário e 

agora é citada em outro cartel que atua na Sabesp, o que mostra uma rede de carteis 

atuando no Estado de São Paulo. Só com a Sabesp esta empresa tem R$ 1,4 bilhão de 

contratos. Isto é reforçado pela prisão em 2010 das “organizações Cepera” disto, a 

empresa Lotus citada neste cartel que atuou na Sabesp recebeu do Estado de São Paulo 

a quantia de R$ 180 milhões, tendo 10 contratos com a Sabesp no valor de R$ 42 

milhões.  

A empresa STRATEGOS se tornou a job estrategos e tem contrato com a máfia 

da água da Sabesp no valor de R$ 154 milhões. Além desta a ENORSUL citada nesta 

denúncia do Ministério Público Paulista tem contratos na Máfia da água que atua nas 

licitações da Sabesp com contrato de mais de R4 128 milhões, sendo pelo menos dois 

em 2013 que chegam a mais de R$ 11 milhões”. 

Vou passar a palavra para a deputada Marcia. 

 

A SRA. MARCIA LIA - PT - A matéria... 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Deputada Marcia Lia, um 

minutinho só para podermos orientar. Deputado Carlão, eu queria só fazer um 

entendimento aqui. Chegou a informação de que um plenário começa agora às 17, com 

previsão, em princípio até às 19 horas. Ocorre que somos da Casa e sabemos como isso 

funciona, lá pode prorrogar. Então eu queria combinar como trabalhamos aqui, só isso, 

para podermos ter mais tranquilidade - situação e oposição - para cada um se posicionar.  

A regra mais clara fica mais tranquila, então se fizermos até às 19, mas houver 

uma prorrogação, entendo que aqui também tenha que haver a mesma prorrogação, 

porque aí não dá para nos reunirmos. Pode ser assim Carlão? Se suspender lá antes das 

19 tem que vir aqui às 19, aí é difícil. Vamos ouvir, Carlão? Só para vermos aqui, 

porque quero dar tranquilidade para os dois lados, para depois não dizerem que caiu, 

não caiu; isso é ruim. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O que é razoável? Se suspendeu lá, depois 

de 15 ou 20 minutos volta e começa aqui. Não dá para começar imediatamente, senão 

não é razoável com ninguém isso, é o tempo de cada um se organizar para voltar aqui.  
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O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Tudo bem Carlão? Só quero 

ficar com tranquilidade. A proposta do deputado Rillo, que acho razoável, é assim. Nós 

suspendemos, em princípio, até às 19. Havendo uma prorrogação, automaticamente aqui 

está prorrogado; se for até às nove e meia lá, até às nove e meia aqui. E se houver uma 

suspensão lá, vamos dizer que começa às cinco e cinco e meia suspendeu, nós já 

ficaríamos combinados de que 15 minutos depois voltaríamos para cá; essa é a proposta 

do deputado Rillo, que estou colocando... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Pela ordem. 

  

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Eu gostaria só de fazer uma colocação 

da maneira de deixarmos o presidente da Casa avisado, assim que terminar a sessão ele 

convoca para cinco minutos depois a Comissão de Finanças, em nome do presidente da 

Comissão de Finanças; aí sabemos que temos que vir para cá.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - A minha impressão é o 

seguinte... 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Essa suspensão pode suspender e fazer 

um congresso de comissão, isso pode demorar 15 ou 20 minutos; não vale a pena 

virmos aqui e voltar, porque temos que ficar... Essa Comissão de Finanças é primordial 

para que façamos o congresso de comissões.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Pode ser, às vezes só por 15 

minutos, claro. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - É, então combinamos com o 

presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Não, é que é assim, deputado 

Carlão. Aqui o presidente pode tudo, mas nem tudo; ele não tem essa competência de 

convocar. Se fizermos o acordo para que ele seja o porta-voz do aviso é uma coisa, 
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agora ele só pode convocar quando está em regime de urgência - que não é o caso - ele 

poderá fazer na outra comissão, depois do regime. Então temos que combinar para não 

ensejar questão de ordem, ir para a justiça, essas coisas todas; que não é bom. Temos 

que combinar o jogo, todo mundo é adulto e vai respeitar o acordo.  

É isso? Então vamos. Suspendemos até às 19, ponto. Se houver uma interrupção 

lá que justifique, 15 minutos depois todo mundo aqui. Para ninguém falar que tomou 

tombo, 15 minutos aqui. Se prorrogar a sessão até às nove e meia lá, que é o que pode 

prorrogar, então para não ter nenhuma dúvida eu convoco já uma outra reunião para às 

nove e meia, aí tem que vir aqui e abrir a sessão. Correto? Está claro para nós isso? 

Deputado Zerbini, está claro? Deputada Marta, claro? Bolçone, você também?  

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Só uma pergunta, nove e meia não pode 

ser dez minutos após encerrar? Encerra oito e meia... 

 

O SR. - Pode ser que dê acordo e vão adiante. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Estou prevendo uma situação, 

deputado Bolçone. Eu tenho esse regimento mais antigo, fora essas últimas alterações, 

muito na cabeça. Se terminar às nove e meia, dez minutos depois pode ter outra Sessão 

Extraordinária; estou preocupado com esse interregno, para ninguém falar que não fiz 

direito. É isso, encerrou tem que correr aqui e começar, aí vocês que são da base temos 

que não deixar entrar na ordem do dia para começar a fazer alguma coisa aqui. Está 

certo, Caramez? Na eventualidade de acontecer isso. Está claro João? 

 

O SR. - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Pela ordem. 

 

O SR. - Estou vindo do Colégio de Líderes agora e ficou acertado que o 

orçamento vai entrar em discussão. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - Vai entrar, mas cinco horas 

entra, é isso que V. Exa. não estava. Cinco entra, nós estamos suspendendo a sessão 

aqui. Começando lá, automaticamente acaba aqui. Então até às 19, que é a hora da 
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Sessão Ordinária. Não sabemos se terá prorrogação, se tiver essa estará prorrogada 

automaticamente. Se suspender por qualquer motivo, 15 minutos para todos chegarem 

aqui, senão nove e meia tem uma convocada; aí quem estiver aqui, tem que estar nove e 

meia para abrir, mesmo que suspenda.  

Está claro isso?  

 

O SR. - 21 e 30, e não nove e meia. 

 

O SR. PRESIDENTE - VAZ DE LIMA - PSDB - 21 e 30, e desculpa. Suspensa 

a sessão nestes moldes estabelecidos.  

 

 

 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO 

20.12.2016 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não vou aceitar. Não vou aceitar, a regra é 

clara. Os membros da Comissão permanentes serão nomeados por ato do presidente, 

publicado em órgão oficial. Eu saio amanhã, depois da publicação; hoje eu não saio. 

Não tem, vai passar por cima? Não vai. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Havendo número 

regimental, está reaberta a 15ª Sessão Extraordinária da Comissão de Finanças, 

Orçamento e Planejamento. Está pedindo pela ordem?  

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Quem está pedindo 

pela ordem? Deputado Barba. 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Suspender por dois minutos, por favor.  
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O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - É regimental, está 

suspensa por dois minutos.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Amanhã eu saio, depois da publicação; 

hoje não. Não tem golpe em mim, vocês deviam aprender com o golpe que a Dilma 

tomou, isso que vocês deviam.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Estão reabertos os 

trabalhos. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa Excelência tem 

a palavra, pela ordem. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não fui comunicado pelo líder da Bancada 

do PT, mas tomei conhecimento de que tem em suas mãos um requerimento pedindo 

minha destituição da Comissão. É um direito da Bancada do PT me destituir, mas tem 

que cumprir o regimento. Só pode me destituir depois de publicada a nomeação do 

outro, e hoje não há mais tempo para isso, portanto amanhã serei destituído, hoje não. 

Tem um regimento e espero que essa Casa cumpra, que não passe de todos os limites 

que já passou. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa Excelência 

então pode fazer um requerimento e pedir por uma questão de ordem, e será respondido. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não, já estou fazendo uma questão de 

ordem; eu não posso ser substituído. Eu espero que todos aqui não compactuem com 

isso. O que aconteceu, na verdade, é que temos uma tática de obstrução. Se nós 

encaminharmos a leitura do restante do nosso voto em separado, todos nós sabemos que 

as contas do governador não serão publicadas amanhã, serão publicadas apenas na 

quinta-feira. Todos sabem que quinta-feira provavelmente não terá 48 deputados da 

base para aprovar as contas do governador. 
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Trata-se aqui de uma tática com uma pauta política honesta, uma pauta política 

correta e justa, que reivindica coisas públicas para servidores, que reivindica a 

derrubada de um veto do governador que proíbe o uso de bala de borracha pela Polícia 

Militar em manifestações, que reivindica a derrubada de um vete de um programa de 

transparência e participação social, que reivindica dinheiro para servidores da 

Defensoria, para conciliadores do Estado, para residentes; é isso que se trata.  

Uma pauta que também traz em seu bojo um pedido de CPI para apurar a delação 

premiada contra o governador Alckmin na Lava-Jato. Infelizmente a Bancada do PT, 

que estava com uma tática, e não são todos, devo reconhecer e fazer justiça, mudou de 

uma hora para outra e agora está sendo mais real que o rei. A verdade é que teve 

interferência da Bancada do PT para não obstruir, e eles querem me destruir; isso é 

histórico na história do PT. Acho que nenhum parlamento, nenhuma casa legislativa o 

Partido dos Trabalhadores fez isso; destituir um membro porque ele quer fazer oposição 

ao governo. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Nobre deputado, V. 

Exa. já fez a questão de ordem. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Estou sendo destituído porque faço 

oposição ao governo Alckmin. Eu não posso ser destituído hoje, Sr. Presidente. Posso 

amanhã, hoje não. Vou ler aqui. “Art. 27 - Os membros das comissões permanentes e 

temporárias serão nomeados por ato do Presidente da Assembleia, publicado no órgão 

oficial, mediante indicação escrita dos líderes do partido; ressalvada a hipótese no 

Parágrafo Terceiro do artigo anterior”. É isso, Sr. Presidente, tem que ser publicado; não 

posso ser destituído. Eu não posso tomar um golpe da minha própria Bancada e o 

senhor assistir passivamente.  

 

O SR. JOSÉ ZICO DO PRADO - PT - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Tem a palavra pela 

ordem o nobre deputado e líder do PT, Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO DO PRADO - PT - Presidente, não é uma situação simples, 

mas foi uma decisão tomada não só por esse líder. Vossa Excelência tem em mãos, foi 
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assinado por 11 deputados, porque a Bancada do PT foi desrespeitada em plenário, foi 

achincalhada. A Bancada do PT, com toda a história que tem aqui na Assembleia 

Legislativa não pode e não deve ser tratada como foi, porque temos uma história de 

oposição aqui dentro desta Casa.  

Quem tomou essa decisão foi a Bancada do PT. Regimentalmente eu não vi, não 

sei e não posso responder se tem que ser hoje ou amanhã, mas a decisão da Bancada já 

está tomada.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu queria perguntar a 

V. Exa., como líder do PT, se V. Exa. tem algum requerimento verbal a apresentar. 

 

O SR. JOSÉ ZICO DO PRADO - PT - Verbal não, nós temos um documento já 

protocolado... 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Não, a respeito do 

relatório em separado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO DO PRADO - PT - Não, do relatório não temos porque 

ainda não discutimos com a Bancada sobre isso. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, pela ordem, mais uma vez. 

O objetivo aqui é me impedir de ler o relatório e prorrogar as contas do governador para 

quinta-feira, onde o governo terá dificuldade em aprovar; é isso. Sr. Presidente, o senhor 

não pode acatar essa decisão, porque a regra é clara. Eu espero que os demais deputados 

não compactuem com isso, é casuísmo. Não dá para abrir um precedente desses, eu não 

posso ser substituído agora, imediatamente, tem que ser publicada minha destituição e 

substituição. 

 

O SR. JOÃO CARAMEZ - PSDB - Pela ordem, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Tem a palavra, nobre 

deputado. 
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O SR. JOÃO CARAMEZ - PSDB - Eu quero prestar minha colaboração e trazer 

um testemunho de todos esses anos que convivi com todos vocês aqui dentro da 

Assembleia Legislativa de São Paulo. A Bancada do PT sempre fez uma oposição séria, 

íntegra e ética acima de tudo, em que pese nossas diferenças. Mas nunca houve tanto 

desrespeito aos deputados, como houve na discussão do orçamento através do deputado 

João Paulo Rillo, que até virgula, ponto e reticências fez questão de citar.  

Eu acho aquilo sim, deputado João Paulo Rillo, o que o senhor que está fazendo a 

leitura do relatório que o senhor e o deputado lá fizeram é um desrespeito a todos nós, 

porque enfrentamos horas e horas ouvindo sua leitura; está certo que cada um tem a 

maneira de ler, mas o senhor de maneira proposital fez a obstrução, que está no seu 

direito. Mas da forma como fez, o senhor não respeitou não só os deputados, como 

assessores e toda a plateia que assistiu. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Eu fui citado e 

queria dizer ao deputado João Caramez, que rasgou elogios à Bancada do PT, ao líder 

Zico - em especial - que tenho... 

 

O SR. JOÃO CARAMEZ - PSDB - Desculpa, líder especial Zico não, nem citei 

o nome dele; citei a Bancada do PT. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Que eu tenho a sua crítica como um 

elogio, o senhor está atestando minha tática, que estou correto na minha tática 

oposicionista aqui. Que de fato vamos ler cada vírgula, cada centavo do orçamento, 

porque é um direito do nosso voto em separado, que prova que as barbaridades feitas 

pelo governador Geraldo Alckmin... É um direito que temos, e faremos até o fim. Não 

sei se a Bancada mudou de tática, mas eu farei até o fim e não serei destituído hoje, 

porque não posso ser pelo regimento; é simples. 

 

O SR. JOÃO CARAMEZ - PSDB - Deputado, me desculpe. Se formos analisar 

letra por letra, palavra por palavra, parágrafo por parágrafo no seu relatório vamos 

verificar que 90% não condiz com nada nas contas do governo do Estado. O senhor me 

desculpe. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É um pensamento seu.  
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O SR. TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Tem a palavra pela 

ordem, deputado Barba. 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Quero me dirigir à V. Exa. e todos os 

deputados, principalmente o deputado João Caramez, que a tática de obstrução é 

definida por cada um como é feita. Vimos na verificação de presença dos deputados do 

plenário o líder do Governo fazendo a chamada, pedindo assim: “Deputado número um, 

o nobre deputado fulano de tal...”, então fazemos a leitura conforme nossa tática e 

conforme o interesse da oposição. Naquele momento era o governo que estava 

obstruindo, e o deputado Cauê Macris fez isso com muita perfeição, auxiliado por 

outros deputados da base governista. 

Quando a base governista faz, vale; quando a oposição faz, não vale. Então não 

aceito que nós vimos aqui com falta de respeito com nenhum deputado. Eu diria assim, 

houve uma falta de respeito aqui ontem quando o Sr. Deputado João Caramez tentou 

pular dez páginas do relatório; isso sim.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vou suspender os 

trabalhos por cinco minutos para ver se conseguimos algum entendimento para darmos 

sequência a essa reunião. Os trabalhos estão suspensos por cinco minutos. Estão 

reabertos os trabalhos.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Pela ordem, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Tem a palavra o nobre 

deputado Carlão Pignatari.  

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Nós temos um impasse. No Art. 78, 

inciso quarto, está escrito o seguinte: “Compete ao líder da Bancada, além de outras 

atribuições que lhe confere o regimento, registrar o nome do candidato do partido, bem 

como indicar os componentes das comissões quando for o caso; proceder a sua 
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substituição”. É um ato discricionário do líder do partido, pelo menos é o que diz o Art. 

78, então é completamente viável a troca do membro do Partido dos Trabalhadores.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sem a publicação, não. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Está escrito aqui...  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Ele pode, no momento em que ele quiser, a 

partir do momento que for publicada minha destituição e substituição, aí sim as coisas 

podem acontecer. Dessa maneira não, a regra é clara, não se pode passar por cima. 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Aí terá que ser uma decisão do 

presidente da Comissão, porque eu entendo que pode ser substituído. Veja bem... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Agora a Bancada do PT vai concordar com 

isso, vai atentar fogo contra a própria Casa? Vai atirar no pé? Vai dar um tiro no peito 

para fazer às vezes aqui, para me substituir e eu não ler o orçamento como deve ser 

lido? Vai me substituir agora dessa maneira e vai concordar com a sua interpretação, 

que atenta contra a oposição? 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Respondendo, nobre 

deputado. Observando o Art. 44, item terceiro, combinado o Art. 78, Parágrafo quarto, 

esta Presidência indefere a questão de ordem.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, não admito isso.  

  

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa Excelência 

pode... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Isso é uma interpretação casuística. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa Excelência 

poderá fazer, por escrito, e vamos encaminhar à Mesa.   
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu gostaria que a Bancada... Acabou de 

ser feita uma interpretação que abre um precedente perigoso contra a oposição, e a 

Bancada do PT vai concordar com isso? A Bancada do PT que nunca esteve em peso 

para obstruir, e hoje que estão quase todos aqui, vão concordar com isso? 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu gostaria de 

perguntar ao líder e membros da Comissão se nós vamos dar continuidade à leitura do 

voto em separado.  

 

O SR. JOSÉ ZICO DO PRADO - PT - Presidente, eu queria aqui, toda a 

Bancada... Aqui o Barba. 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Presidente, estamos dando como encerrada a 

leitura do relatório.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Esta Presidência... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - É uma posição da Bancada do Partido dos 

Trabalhadores. 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Esta Presidência 

indefere o requerimento do Partido dos Trabalhadores e determina o encerramento... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem... 

Estou pedindo pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Eu darei a ordem.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Estou pedindo pela ordem antes do 

encerramento.  
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O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Darei. Determino o 

encerramento da leitura do voto em separado do deputado João Paulo Rillo, com 

fundamento no Art. 78 e seu Parágrafo quarto do Regimento Interno, que diz o 

seguinte... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente... 

 

O SR. JOSÉ ZICO DO PRADO - PT - Pela ordem, Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Tem a palavra o 

deputado líder do PT. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu pedi pela ordem.  

 

O SR. JOSÉ ZICO DO PRADO - PT - Pela decisão que o nosso deputado 

Teonilio Barba tomou... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu pedi pela ordem antes, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - A palavra está... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O senhor não pode me desrespeitar, eu 

pedi a palavra antes.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - É a decisão da Bancada do PT. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa Excelência terá 

a palavra.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu pedi a palavra antes, Sr. Presidente. Eu 

pedi antes do líder da Bancada.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está com a palavra o 

líder, deputado Zico Prado.  
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - O senhor não pode me desrespeitar dessa 

maneira, o senhor não pode, na frente dessa Bancada covarde. Essa Bancada é covarde, 

o senhor está me tratorando e me humilhando.  

 

O SR. JOSÉ ZICO DO PRADO - PT - Presidente, nós já tomamos a decisão.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Essa Bancada é covarde, eles estão 

assistindo um massacre a um deputado aqui, quietos.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Deputado José Zico 

Prado está com a palavra.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Eu pedi uma questão de ordem, Sr. 

Presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa Excelência terá 

a palavra. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Questão de ordem antes do deputado Zico, 

a Mesa é testemunha de que pedi antes.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa Excelência terá 

a questão de ordem. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Que horas que terei a palavra? 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Logo em seguida. 

Deputado Zico Prado. 

 

O SR. JOSÉ ZICO DO PRADO - PT - Presidente, estou só pedindo a questão 

de ordem porque a decisão do deputado Teonilio Barba não é a decisão individual do 

deputado; é uma decisão da Bancada do Partido dos Trabalhadores. 

 



45 
 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Então vamos dar 

continuidade. Antes o deputado João Paulo Rillo tem a questão de ordem. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, sou militante filiado ao PT 

desde os meus 16 anos de idade; não conheço outro partido que não seja o Partido dos 

Trabalhadores. Eu tenho 39 anos, há 23 milito nesse partido. Não passei um dia da 

minha vida, desde os meus 16 anos sem pensar e colocar um tijolo nessa construção. 

Talvez hoje seja o dia político mais triste da minha vida, ser humilhado por uma 

Bancada covarde, uma Bancada que acabou de tirar meu direito de obstruir o governo 

corrupto do Sr. Governador Geraldo Alckmin. O Sr. Barba acaba de dizer que a 

Bancada dá por lido o relatório, isso significa que amanhã mesmo será publicado e 

aprovado o orçamento e contas do governador.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está deferido...  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Sr. Presidente, o que essa Assembleia fez 

hoje, com todos compactuados - oposição e situação - rasgando o regimento, é 

vergonhoso; é vexatório. Como foi vexatório ontem um capitão do mato, líder do 

Governo, fiscalizando deputados aqui da base do governo. É uma vergonha o que vocês 

fizeram, é uma vergonha o que vocês fizeram. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Para encerrar... 

 

O SR. - Presidente, não podemos ficar aqui ouvindo ofensas. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Estou enojado com o que vocês fizeram. 

Tudo que vocês fizeram não é tão feio como o que a Bancada do PT fez. Isso é uma 

vergonha, Sr. Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Esta Presidência defere 

o requerimento da Bancada do PT, na pessoa do deputado José Zico Prado, e determina 

o encerramento da leitura do voto em separado do deputado João Paulo Rillo. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Isso é uma vergonha, e não vou embora. 

Vou lutar até o final no plenário.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Com fundamento no 

Art. 78 e seu Parágrafo quarto do Regimento Interno que diz o seguinte... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Traidores, golpistas; situação e Bancada 

do PT, em sua maioria golpistas. Vocês perderam a legitimidade de falar de golpe, 

vocês são golpistas. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Art. 78: “O líder é o 

porta-voz de uma representação partidária ou de um bloco parlamentar, e o 

intermediário autorizado entre eles e os órgãos da Assembleia. Parágrafo quarto: 

Compete ao Líder da Bancada, além de outras atribuições que lhe confere o Regimento, 

registrar o nome de candidato do partido para concorrer aos cargos da Mesa, bem como 

indicar os componentes das Comissões e, quando for o caso, proceder a sua 

substituição. 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Pela ordem, Sr. Presidente.  

 

O SR. - Presidente, pela ordem.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Barba, pela ordem.  

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - A partir do momento que retirei a leitura do 

relatório não precisa tomar decisão sobre substituição hoje, é para deixar isso claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Perfeito, dessa forma 

vamos dar continuidade, deputado Barba. Dessa forma, com base no dispositivo do 

nosso regimento, que abriga o requerimento do nobre líder do PT, o revés de absoluta 

legalidade, considerando que os deputados... 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Nós retiramos a leitura do relatório. 
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O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Se não definiu, eu sou membro. Se não 

definiu, eu sou membro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Destarte, nós... 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não, Barba, sem equívoco aqui. Se não me 

substituiu, não me atropele; eu sou membro. Se não me substituiu eu tenho o direito de 

ler. 

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Como membro da Comissão, retiramos a 

leitura em nome da bancada. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Isso é uma vergonha, é um atropelo atrás 

do outro. Não sejam covardes não, agora concluam o crime. Se vocês me destituíram, 

você tem o direito de encerrar.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Está em votação o 

relatório. Os deputados contrários permaneçam como estão. 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Covarde. Covarde. Covarde. Você é um 

covarde. 

 

O SR. - Aqui exige uma votação nominal, Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Votação nominal 

então.  Vamos proceder à votação nominal.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Agora eu quero saber quem são os 

membros do PT na votação nominal. Olha a lambança, quem são os membros do PT? 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Como vota, deputado 

João Caramez? 
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O SR. JOÃO CARAMEZ - PSDB - Contrário ao voto em separado. Perdão... 

Favorável ao relatório do relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vossa Excelência vota 

com o relator?  

 

O SR. JOÃO CARAMEZ - PSDB - Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Perfeito. Como vota, 

deputado Carlão Pignatari? 

 

O SR. CARLÃO PIGNATARI - PSDB - Favorável ao relatório do relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Como vota, deputado 

Barros Munhoz? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Favorável ao relatório do nobre relator 

João Caramez. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Como vota a deputada 

Beth Sahão? 

 

A SRA. BETH SAHÃO - PT - Contrária ao relator e favorável ao relatório 

apresentado pela Bancada do PT. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Como vota o deputado 

Teonilio Barba? 

 

O SR. BARROS MUNHOZ - PSDB - Só corrigindo, acho muito importante o 

relatório do nobre deputado Orlando Bolçone.  

 

O SR. TEONILIO BARBA - PT - Contrário ao relator e com voto em separado 

da bancada do Partido dos Trabalhadores. 
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O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Como vota o nosso 

relator, deputado Orlando Bolçone? 

 

O SR. ORLANDO BOLÇONE - PSB - Acompanho meu voto de relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Como vota o deputado 

Edson Giriboni? 

 

O SR. EDSON GIRIBONI - PV - Voto com o relator, deputado Orlando 

Bolçone. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Como vota o deputado 

Coronel Camilo? 

 

O SR. CORONEL CAMILO - PSD - Com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Esta Presidência 

também vota com o relator Orçando Bolçone. Vamos ver o resultado.  

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO - PT - Não foram chamados os dois membros da 

Bancada do PT. Então, deputado Barba, eles aceitaram. Vocês me substituíram 

rasgando o regimento. Covardes. 

 

O SR. PRESIDENTE - ESTEVAM GALVÃO - DEM - Vencedor foi o voto do 

relator, deputado Orlando Bolçone, por oito votos a dois. Está encerrado os trabalhos. 

 

O SR. - Sr. Presidente, deputado Rillo, por favor, só queria falar uma coisinha. Eu 

quero repelir de forma tranquila, mas veemente qualquer acusação de golpismo por 

parte da base aliada. O que nós fizemos foi respeitar uma decisão de uma bancada que 

sempre respeitamos, lamentando profundamente esses incidentes; sem dúvida alguma. 

Mas não podemos ingerir numa decisão de uma bancada que sempre mereceu nosso 

respeito. Muito obrigado. 

 

* * * 
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